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Nejsem si jist, zda je tento článek využitelný při historické rekonstrukci. Možnost veslování na 
historických replikách je omezena počtem rekonstrukcí lodí, geograficky a finančně. Z toho důvodu je 
dnes veslování poněkud zanedbávané, ačkoli staří Seveřané se mu věnovali téměř po celý život. 
Poznatky, které v tomto článku naleznete, jsou jak mé osobní zkušenosti, tak zkušenosti dalších členů 
posádek. Radami přispěli zkušení veslaři a jejich postupy jsou opakovaně zkoušeny na začínajících 
veslařích. V zásadě jde o experimentální archeologii, která v sobě pojí veslařskou etiketu a systém 
řízení lodi.

Veslař je na lodi proto, aby dostal loď ze startu do cíle. Veškeré úlevy z práce se nedávají proto, 
aby byl potěšen nebo hýčkán, nýbrž proto, aby nepadl vyčerpáním a zachoval sílu k podání 
konstantních výkonů. Posádky vikinských lodí si toto velmi dobře uvědomovaly. Navzdory dnešním 
představám, že na lodi veslovali otroci, loď poháněli svobodní muži. Veslování, stejně jako boj, 
sloužilo spíše ke cti, protože je namáhavou a mužnou prací, která testuje sílu a vytrvalost. Posádku 
popravených Seveřanů, která byla nalezena u anglického Dorsetu, tvořili muži s věkovým průměrem 
kolem 20 let a jejich kosti naznačují, že měli díky veslování značně vyvinutou horní polovinu těla.

Ovládání lodi provádělo několik mužů na zádi. Většinou se jednalo o nejstarší členy komunity a 
majitele lodí, tedy ty, kteří měli největší praxi. Jde o prostou úvahu, která lze potvrdit písemnými 
prameny a způsobem uložení významných mužů v pohřebních lodích. Tito kromě toho, že udávali 
směr, také rozdělovali lidi do směn, aby loď mohla být neustále v pohybu a část posádky mohla 
zároveň odpočívat nebo spát. Pokud byly veslařské směny dvě, což vyplývá z písemných pramenů 
(např. 90 mužů na čtyřicetiveslici odpovídá směnám 2×40 mužů + důstojníci směn, navigáror a 
kapitán), tak lidé u řízení museli být minimálně tři.

Obr. 1: Pracoviště veslařů. Wolinský skanzen, loď Morąg, kopie snekkje Skuldelev V.



V případě čtyř důstojníků mohl jeden řídit loď, druhý udávat tempo vesel a ostatní mohli 
odpočívat nebo spát. Je sice možné veslovat den v kuse a dokonce i ve spánku, ale řídit loď takto 
dlouho nejde. Stejně jako u automobilu, i v něm si musíte po chvíli odpočinout.

Nemyslím si, že by staří Seveřané měli s pracováním na směny jakýkoli problém nebo neměli 
zkušenosti se dlouhodobým řízením veslic. Je nutné si uvědomit, že veslice se na Severu využívaly už 
od neolitu. Nejdřív se jednalo o lodě s pádly a s veslaři sedícími čelem ke směru plavby – tento způsob 
byl aplikován například u lodi z Hjortspringu (400–300 př. n. l.). Následoval pokročilejší a účinnější 
systém s veslaři sedícími zády ke směru plavby. Tento systém máme s jistotou prokázaný u lodi z 
Nydamu (cca 310–320 n. l.). Bylo by tedy chybou předpokládat, že Seveřané neuměli plout veslicemi 
na velmi dlouhé vzdálenosti. Už kolem roku 500 n. l. skandinávské lodě pluly do Anglie a Francie. 
Oplachtění u severských lodích prokazují až lodě z estonského Salme (700–750 n. l.). 

Pokud vám někdo tvrdí, že není možné veslovat celý den, nevěřte mu. Nejspíš budete 
vyčerpaní, ale veslování nezvládnou jen stoprocentní „gaučoví sportovci“. Jediné, co budete kromě 
únavy vnímat, je čas – bude se vám zdát, že neveslujete den, nýbrž minimálně čtyři. Při veslování vše 
ubíhá strašně pomalu. Druhý den ráno si na většinu událostí z předchozího dne ani nevzpomenete, 
kromě výjimkek, které vás nějak dokázaly vytrhnout z jednotvárnosti. Všichni jsou na tom stejně. A co 

Obr. 2: Kopie lodi z Hjortspringu. Originál nalezen na dánském ostrově Als.

Obr. 3: Kopie lodi z Nydamu.



na to kapitán? Ten si bude veslařů všímat pouze tehdy, když nebudou schopni práce u vesel. Důležitější 
je pro něj vyvinutá rychlost a doba, po kterou byla udržena. 

U vesel platí, že čím rezignovanější veslař, tím nižší rychlost a naopak. Proto se na lodích po 
staletí udržuje osvědčený systém psychologických „pobídek“, které kapitánovi pomáhají udržet 
morálku veslařů. Existuje jich nepřeberné množství a využívají snad všech lidských emocí. Každý 
kapitán veslice má své způsoby, jak z posádky dostat to nejlepší. Mezi ty nejznámější patří „blízký cíl s 
odměnou“. Tato metoda je sice velmi efektivní, bohužel se dá zřídkakdy použít. Další pobídka apeluje 
na nějakou emoci – naštvaný, nadšený nebo rozesmátý veslař je schopen záběru silou, která dokáže 
veslo zlomit. Naneštěstí tato nálada dlouho nevydrží. Jednou z nejlepších metod je zpěv všem známých 
písní. Kdo nezažil, neuvěří, jak moc skupinově zpívaná písnička dokáže jedinci u vesla dodat energii. 
Dokáže povzbudit na poměrně dlouhou dobu. Další v pořadí je vyprávění příběhů a diskuze na jakékoli 
téma. Takto zaměstnaný mozek nevnímá běh času a drobné bolístky těla. To pak jen automaticky 
vesluje velmi dobrou průměrnou rychlostí.

Příjemným trikem jsou pauzy. Jeden pár vesel po krátkou, předem dohodnutou dobu může 
odpočívat. Poté se pauza posune na další pár vesel. Veslaři se mají nač těšit a přes snížení počtu vesel 
se rychlost lodi udržuje na slušné výši. Staří Seveřané počítali námořní vzdálenosti v „mořských 
střídáních“ (vika sjávar), tj. ve vzdálenostech mezi střídáním veslařů, přičemž vzdálenost jednoho 
střídání je 8–10 km. Bylo vypočítáno, že veslař doby vikinské byl střídán přibližně po dvou hodinách 
veslování, což odpovídá přibližně tisícům záběrů (viz SHORT, William R. Icelanders in the Viking 
Age: The People of the Sagas, Jefferson 2010: 131). V případě, že do tohoto systému zahrnete i pauzu 
na jídlo, skutečně není problém veslovat celý den.

Pokud loď přesto ztrácí na rychlosti, přichází řada na další, tentokrát ne příliš příjemnou pobídku 
„všichni k veslům“. Rychlost bude sice hodně nízká, ale stabilní. Je potřeba počítat hlavně s psychikou. 
Ta funguje bezchybně a po vykonání tohoto „trestu“ posádka znatelně zrychlí už při náznaku úlev.

Do kategorie pobídek s pauzami spadají i výše zmíněné směny. Posádka je rozdělena na dvě 
poloviny a vesluje vždy jen jedna. U směn lze velmi dobře uplatnit prvek soutěživosti. Jedna část 
posádky bude vždy o něco lepší v ujeté vzdálenosti než druhá část, a proto zaslouží malou odměnu. 
Nevím, zda se i mezi původními posádkami takto nebo podobně soutěžilo, ale dost by mě překvapilo 
kdyby ne. Skutečným vítězem vždy bude loď jako celek, protože se bude pohybovat daleko rychleji. 
Tento způsob je asi nejpřirozenější a nejúčinnější. Dá se použít i při plavbě na moři bez velké ztráty 
rychlosti vyčerpáním veslařů a zároveň udržuje morálku posádky na dobré výši. Jen je nutno skupiny 
promíchávat tak, aby se na palubě nevytvořily posádky dvě. Bohužel, tento systém je vhodný jen pro 
větší lodě i posádky, a proto je na současných plavbách málokdy využitelný.

Jak to vlastně u takových vesel funguje? Rytmus a délku záběrů vám udává „první v řadě“. Takže 
ve skutečnosti ten, co sedí nejblíž k zádi. Sedí se zády k přídi – z toho také vyplývá často matoucí 
skutečnost, že povely zní na „opačnou“ stranu, čili veslařova levá strana je ve skutečnosti pravá a 
naopak. Pokud sedíte u vesla poprvé, nemluvte a nikým se nenechte rozptylovat. Veslování s 
povídáním, zpíváním a pokukováním po okolí si člověk naplno užije až třetí nebo čtvrtý den, kdy se 
veslování stane automatickým. Do té doby toho budete mít víc než dost, a pokud se pokusíte o něco 
navíc, jen celé řadě zkazíte rytmus záběru.

Místa pro práci s veslem není mnoho; záleží na typu lodi, ale podle nálezů lodí je to kolem 80 až 
90 cm. Pro nováčka v řadě je velmi důležité správně se usadit. Konec vesla totiž musí opisovat křivku 
danou ostatními vesly v řadě. Protože otvory pro vesla jsou posazeny vůči hladině v každé části lodi 
jinak vysoko, nejedná se o nejjednodušší záležitost. Velmi často se chybuje při pokusu „posouvat“ či 
jinak upravovat umístění lidí před sebou a za sebou. Je sice smutné, že člověku nevychází křivka 
tempa, protože člověk před ním / za ním je moc blízko, ale oni tam prostě musí být a také nemají kam 
uhnout. Takže nezbývá nic jiného, než že si člověk nalezne správné místo a polohu, kde lze křivku 
opsat bez problémů. Občas pomáhá i lehké poposednutí směrem do středu lodi a nepatrné zasunutí 
vesla. Loď ale nutí veslaře zabírat ve stejném rytmu i jiným způsobem.



Už během procesu hledání vhodné pozice a veslování se stane, že přejedete veslaři před vámi 
klouby ruky po zádech. Pokud je to lehce, pak je to v pořádku – občas to tak prostě vyjde. Formální 
omluva potěší a u občasného „pohlazení“ není nutná. Co však v pořádku není je to, když veslař tímto 
pohybem přepočítá všechny obratle svého kolegy. A to se stává pouze tehdy, když někdo vypadne z 
rytmu. Vážně to bolí, jak záda, tak prsty. Pokud se vám přihodí, že se ztratíte v rytmu, nesnažte se 
ostatní veslaře dohonit. Nejlepším řešením je stlačit veslo dolů tak, aby list vesla vystával nad ostatní, a 
poté se znovu zapojit do tempa.

Nejen, že veslo svírá úhel s lodí, ale i list vesla by se měl během tempa natáčet. A to tak, že nad 
úrovní vody by měl být vodorovně s hladinou, a během záběru by se měl natočit kolmo k hladině. 
Teorie se vždy říká snadno, ale v praxi to funguje tak, že začínající veslaři se tímto problémem zabývají 
až ve chvíli, kdy je silný protivítr nebo velké vlny. Tehdy má totiž list kolmo napřažený nad hladinou 
opravdu znatelný a poměrně velký odpor, zatímco za jasného počasí je uvedení do horizontální polohy 
jen zbytečný pohyb navíc. Tato natáčení vesla zajišťuje vždy ta ruka, která je na konci vesla. Je 
zajímavé, že i v případě veslařů můžeme mluvit o pravácích, levácích a obojetných. Někomu vyhovuje 
veslovat jen na levém boku lodi, někomu jen na pravém a někomu je to jedno. Občas, zvlášť při větších 
rychlostech, se stane, že veslař neúmyslně stočí veslo pod hladinou tak, že proudící voda list „zatlačí“ 
dolů do vody. Na vesle pak vznikají takové síly, že vytrhnout jej z vody ven je pro veslaře téměř 
nemožné. Jediné, co se s tím veslař může udělat, je to, že natočí list vesla tak, aby sám vyletěl z vody, a 
že si příště dává pozor.

Obecně je zažito, že nový veslař sedí na konci řady veslařů, tedy vlastně nejblíže ke přídi. Jinam 
ho ani nelze posadit, a pokud má skutečně velký problém se chytit, je posazen ještě o jeden otvor dál. 
Tam má možnost zkoušet „chytit tempo“ bez toho, aby jakkoli zasahoval do práce celé řady. Pokud je 
to možné a proveditelné, jsou vyčleněni muži, kteří dohlížejí na veslování nováčků. Ukazují jim, jak se 
co nejméně unavit, a upozorňují je na na to, v čem chybují. Na to však musí být čas a místo.

Co se týče naší současné veslařské etikety, je poměrně prostá. Místo u vesla je věcí domluvy, ale 
obecně platí, že první bere. Totéž platí u výběru vesel. Poněkud jiné je to s „podepsanými vesly“. 
Pokud kolegovi ukážu svou značku vyrytou na veslu, patří mě. Totéž platí i u výběru místa na spaní – 
přednost na spaní mezi lavičkami patří těm, kteří na daném místě veslují.

Při veslování samotném je samozřejmostí, že veslař za své veslo opravdu a poctivě zabírá. Dá se 
velmi jednoduše poznat, zda tomu tak je. Nechat se ostatními vést je opravdu tím nejhorším 
prohřeškem, jakého se veslař může dopustit. Netolerují se zbytečné přestávky, výmluvy a jakékoli jiné 
pokusy o úlevy. Platí, že všichni jsou na tom stejně. Jedinou výjimkou jsou ženy, které jednoduše 
nemají takové fyzické fondy jako muži, a proto mají nárok na víc odpočinku. Nahrazují to jiným 
způsobem – chystáním jídla nebo jinými typicky ženskými pracemi.

O veslování jsme si tedy něco málo pověděli a nyní se pojďme podívat na ochrannou výbavu 
veslaře. Stejně jako v boji, i za veslem je dobré se chránit, protože veslování má svá úskalí. Pokud 
pomineme historicky doložené štíty, zbroje a zbraně, které se na lodi nacházely, pak zbývá vybavení, 
které umožňuje samotný život na lodi – například ochrana hýždí a dlaní. Byť to možná zní směšně, 
ochrana sedací části těla je pravděpodobně nejdůležitějším ochranným prvkem veslaře. Lodě, 
především ty válečné, byly totiž stavěny tak, aby jejich výkony byly co nejvyšší. Na pohodlí obsluhy 
nebyl brán zřetel. V praxi to znamenalo, že veslařské lavice byly velmi úzké (např. 9 cm, jako na 
snekkji Skuldelev V). U starších lodí typu karfi (Oseberg, Gokstad, Tune) byl posez pohodlnější, 
protože se sedělo na bednách. Pohodlnější byla i pevněji konstruovaná žebra dopravních plavidel, ale 
stále to nebyla žádná sláva. Jen si zkuste sedět na dřevěném prkně bez polstrování osm hodin; veslař při 
tom musí ještě veslovat.

Měkčení posezu řeší každý po svém – deka, kožešina či jakékoli jiné změkčení. Platí, že čím více 
měkčení, tím lépe. Může být přivázáno k lavici, nebo na ni může být jen poskládáno a položeno. Každé 
řešení má své výhody a nevýhody. Jde jen o to, co vám nejvíce vyhovuje. U veslování je známou 
pravdou, že: „Svaly vás přestanou bolet do tří dnů, ruce se plně vyhojí do týdne, řiť bude bolet pořád.“



Tím se dostáváme k poslednímu bodu mých rad pro začínající veslaře těchto plavidel. A tou je 
ochrana dlaní. S největší pravděpodobností můžu říci, že ochrana dlaní „zaběhlých“ veslařů nebyla 
před tisíci vůbec řešena. Lidské tělo přirozeně adaptuje pokožku dlaní tvorbou mozolů tak, aby 
nedocházelo k poškození. Proto veškeré problémy v této oblasti nastávají pouze při začátcích této 
činnosti nebo tehdy, pokud se zásadním způsobem změní tvar uchopeného předmětu a musí se vytvořit 
mozoly na jiných místech.

Současní veslaři řeší vlastně stejný problém – jak si co nejrychleji a nejbezbolestněji vytvořit onu 
mozolnatou vrstvu na dlaních, které nejsou uvyklé veslování. V první řadě musím upozornit, že každý 
jedinec je odlišný a že neexistuje univerzální návod pro všechny. Proto uvedu všechny tři mě známé 
způsoby i s popisem jejich výhod a nevýhod. A je pouze na veslařích, jakým způsobem mé poznatky 
využijí.

Asi nejdůležitějším bodem je samotný výběr vesla před vyplutím. Veslo musí v ruce pohodlně 
sedět a musí se dobře chovat po celou dobu záběru i nápřahu (při opisování oválu tempa). Nutno 
podotknout, že ručně vyráběná vesla mají svůj „rub a líc“; často k „ukáznění“ neposedného vesla stačí 
jeho otočení o 180°. Veslo by mělo mít přiměřenou tloušťku, aby bylo dostatečně pevné a zároveň 
nebylo zbytečně těžké. Dále je důležité to, aby se vám veslo jednodušše líbilo. Během výpravy vás 
bude tento kus dřeva sice neustále trápit a zraňovat, ale bude vaší nejbližší společností i symbolem 
vašeho postavení na lodi. A jenom díky němu se můžete pohnout s lodí, takže trocha sympatie ze 
začátku neuškodí.

Je nepsaným pravidlem, že si veslař může během výpravy své veslo upravit. To zahrnuje 
oškrábání hran, zakulacení rukojeti, označení nebo i vyzdobení. Zásadní je, aby nebylo zničeno nebo 
znehodnoceno pro užívání ostatními. Proto je vždy lepší se zeptat důstojníka, jestli je určitá úprava 
vesla možná.

Obr. 4: Pauza pro pár vesel. Nepracující vesla jsou stlačena. Pohled na změkčení posezu. Řeka Odra, loď Morąg.



Obr. 5: Veslař nepoužívající ochranu rukou. Je vidět i individuální „podpis“ na vesle – vyříznutá drážka. 
Řeka Noteć, loď Morąg.

Obr. 6: Dlaně uvyklého veslaře po týdnu veslování bez ochrany rukou. Řídící ruka: levá.



Vraťme se však ke dlaním. Začátek výpravy by měl vždy zcela určitě začít s holými dlaněmi. 
Maximálně do pěti hodin se začnou tvořit puchýře. Budou hluboké a budou se většinou tvořit v místech 
kolem záhybů kůže. Tehdy je třeba se rozhodnout, jak budeme pokračovat dál. 

První možností je nedělat nic. Tato varianta je vhodná pro lidi, kteří již veslovali anebo pro 
masochisty. Puchýře necháme dotvořit, ale v žádném případě je nepropichujeme. Naopak se budeme 
snažit jejich protržení zabránit. Večer dlaně pečlivě promažeme mastí na hojení puchýřů a pokračujeme 
dál. Pokud se puchýře neprodřou o veslo, do druhého či třetího dne v nich kapalina ztvrdne a funguje 
jako další vrstva kůže. Pokud jste však nikdy neměli pořádné mozoly na dlaních, je možné, že se vám 
vytvoří jeden obrovský puchýř poskládaný z několika desítek dalších. V tu chvíli se nedá nic moc dělat, 
snad jen veslovat náručím a rychle se hojit. Tento způsob bych popsal jako velmi rychlý, ale značně 
bolestivý. Většinou se, i přes veškerou péči, některý z puchýřů protrhne. V tom případě je lepší ruce 
ovázat, než je zalepovat náplastmi, které se po chvíli shrnou a zbytečně vytváří další puchýře. Jen pro 
zajímavost a ilustraci: nové veslo používané začínajícím veslařem je buď normálně ohmatané (vše 
proběhlo bez problémů), anebo má silně tmavý konec, který je zbarven hnisem a krví, na kterou se 
nalepí prach a špína z rukou.

Druhou možností je omotat konec vesla obinadlem nebo látkou. Tím se změkčí a rozprostřou se 
síly působící na pokožku dlaně. Otlaky a puchýře se sice vytváří dál, ale s daleko menší intenzitou a 
mají víc času a šancí ztvrdnout. Tento způsob je poměrně šetrný a ne tak bolestivý, jako předchozí 
varianta. Ale i ovinutí vesla může být problémové. Pokud není pečlivě provedeno, shrne se a vzniklé 
varhánky do pár hodin začnou být nepříjemné a mohou dlaně zcela zdevastovat. Špatné ovinutí je cítit 
a dá se mu včas vyhnout buď převinutím, nebo přehmatáváním na jiná místa. Výhodou omotání je také 
to, že je možné veslo rozpoznat (nikdy jich moc omotaných není). Nevýhodou je, že ovinutí není 
možné dlouhodobě udržet suché (déšť, odstřikující voda a voda stékající po veslu). Pokud je mokré, 
rozmočí i ztvrdlé dlaně a poté rozměklou kůži začne trhat.

Obr. 7: Veslař chránící si ruce ovinutím vesla. Posádka rozdělena na dvě veslařské směny, viz levý horní roh. Baltské moře, 
mezi ostrovem Bornholm a polským pobřežím, loď karfi Swiętoslawa II, kopie lodi z Osebergu v měřítku 2:1.



Tím se dostáváme k třetí variantě. Tou jsou veslařské rukavice a nebo ovinutí dlaní pásy látky. 
Staroseverština zná pojem pro veslařské rukavice (róðrarhanzki), takže je opravdu možné, že se nějaká 
ochrana rukou skutečně někdy používala. Obě varianty by měly dosahovat jen ke konci zápěstí a krýt 
maximálně první články prstů. Měly by být z materiálu, který bude alespoň trochu „dýchat“. Zároveň 
musí umožnit odtok většiny vody tekoucí po rukách. Je důležité, aby ochrana nikde nekrčila kůži v 
dlaních. Také v ní nesmí být sklady tlačící do dlaní nebo do prstů. U rukavice to není až tak složité, ale 
u ovinek dokáží sklady dlouho zlobit, než se je člověk naučí vázat správně. Obě metody ochrany lze 
použít od začátku veslování, s tím rozdílem, že mozoly se začnou vytvářet pozvolněji a déle, stejně 
jako otlačeniny a puchýře. Ty ovšem nejsou tak rozsáhlé a bolestivé, tedy v případě, že v rukavici 
nejsou sklady a že rukavice nepřehýbá kůži, protože pak je výsledek několikanásobně horší než 
veslování bez ochrany dlaní. 

Ochranu dlaní se používá tak dlouho, dokud se nezahojí první várka puchýřů. I když je otázka, 
jestli můžeme mluvit o zahojení. Je to stejné, jako v předchozích případech. Hnis uvnitř puchýře 
ztvrdne a vytvoří další ochrannou vrstvu. V případě použití rukavic to trvá 3–4 dny. Poté můžeme 
ochranu odložit, už nebude potřeba. Tedy pokud nedojde k výměně vesla nebo k poranění dlaně.

Správné použité rukavice jsou nejšetrnějším způsobem ochrany dlaní veslaře. Jsou schopny 
ochránit i rozmočenou kůži. Na druhou stranu, vytvoření mozolnaté vrstvy trvá nejdéle. Rukavice jsou 
ze všech finančně nejnáročnější. Já osobně jsem ze začátku používal naprosto nehistorické cyklistické 
rukavice koupené za 50 kč ve výprodeji. Byly fajn, ale strašně držely vodu a neuvěřitelně barvily konec 
vesla i mé ruce načerno. O historické věrnosti se opravdu mluvit nedalo, ale svůj účel plnily skvěle. V 
současné době používám nålbindingové rukavice s dlaní zpevněnou našitou kůží. Jsou velice praktické 
a vypadají historicky. Pořizovací cena se však pohybuje na zcela jiné úrovni.
 

Obr. 8: Generační výměna veslařských rukavic.


